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PORTUGUÊS 

A determinação social do processo saúde-doença 
 

Para compreensão de formas particulares de 
sofrimento e adoecimento, como o sofrimento psíquico, 
é fundamental a compreensão da produção social das 
dimensões biológica e psíquica humanas. Isto é, os 
processos pelos quais as relações sociais, a história, a 
cultura subsumem – incluem e subordinam – o biológico. 
Para Breilh, a produção de doenças ocorre no plano 
coletivo, e, portanto, não se pode desvincular o estudo 
do processo saúde-doença do contexto social em que 
está inserido. Para tanto, é necessário analisar os 
processos estruturais de cada sociedade, decorrentes de 
determinado grau de desenvolvimento das forças 
produtivas e das relações de produção. Esse complexo 
delimita um modo de produção específico, abrangendo 
determinadas classes sociais e suas frações. Nas distintas 
formações sociais concretas, essas classes e frações 
poderão apresentar novos arranjos próprios, além de 
segmentações em grupos e coletividades com 
características particulares. As classes, frações e grupos 
sociais desenvolvem determinados perfis de reprodução 
social, expressos em modos particulares de vida, aos 
quais estão associados determinados perfis 
epidemiológicos.  

A fim de compreender a forma como se produzem 
esses perfis epidemiológicos, e para se contrapor à 
concepção biomédica tradicional de riscos e fatores, 
Breilh propõe a noção de processo, que incorpora a 
complexidade, contraditoriedade e movimento da 
realidade.  

As condições de saúde-doença dos indivíduos se 
desenvolvem mediante um conjunto de ‘processos 
críticos’, que podem adquirir propriedades protetoras e 
benéficas (saudáveis) ou destrutivas e deteriorantes 
(insalubres) da saúde, nos vários âmbitos da vida – 
trabalho, consumo e cotidiano, político, ideológico e da 
relação com o ambiente. São ‘processos críticos 
protetores’ aqueles que favorecem defesas e suportes e 
estimulam uma orientação favorável à vida humana. Já 
os ‘processos críticos destrutivos’ geram privação ou 
deterioração da vida. Os processos se desenvolvem no 
seio de uma formação social específica e são marcados 
pelas possibilidades reais de cada modo de vida e, 
portanto, podem se tornar protetores ou destrutivos de 
acordo com as condições históricas em que ocorrem. 
Não existem processos protetores ou destrutivos de 
forma abstrata. É no seu desenvolvimento concreto que 
os processos adquirem caráter protetor ou destrutivo. 
Um mesmo processo pode ainda desencadear 
simultaneamente efeitos protetores e destrutivos... 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. De acordo com a leitura do texto assinale a única 

alternativa incorreta: 
a) O entendimento das produções sociais dos 

aspectos biopsíquicos é imprescindível para que 
se compreendam algumas formas de sofrimento e 
adoecimento. 

b) As classes sociais associam-se a determinados 
perfis dos estudos da difusão de doença. 

c) Os perfis dos estudos da difusão das doenças – 
segundo o texto – devem seguir a concepção 
biomédica tradicional de riscos e fatores que 
prescindem dos aspectos sociais. 

d) É no desenvolvimento concreto dos processos 
protetores ou destrutivos que eles desenvolvem 
tais características – protetoras e destrutivas. 

 
2. Quanto a colocação pronominal, assinale a 

alternativa em que há um comentário correto: 
a) ...não se pode desvincular... – Esta ocorrência da 

ênclise poderia dar lugar à próclise. 
b) As condições de saúde-doença dos indivíduos se 

desenvolvem... – a próclise nesse enunciado é de 
caráter obrigatório. 

c) Os processos se desenvolvem no seio de uma 
formação social... – aqui houve próclise 
obrigatória por causa do substantivo processo que 
é partícula atrativa. 

d) A fim de compreender a forma como se produzem 
esses perfis epidemiológicos... – aqui foi utilizada 
a próclise como única forma possível, por causa 
da conjunção “como”. 

 
3. Na frase:  

“Para compreensão de formas particulares de 
sofrimento e adoecimento, como o sofrimento 
psíquico, é fundamental a compreensão da produção 
social das dimensões biológica e psíquica humanas.” 
A preposição “Para” funciona como um articulador 
entre termos da oração e estabelece uma relação de: 
a) Causa 
b) Consequência 
c) Finalidade 
d) Proporção 

 
4. Observe o termo grifado no enunciado abaixo e 

marque a única alternativa em que há a classificação 
sintática desse termo. 
As condições de saúde-doença dos indivíduos se 
desenvolvem mediante um conjunto de ‘processos 
críticos’, que podem adquirir propriedades protetoras 
e benéficas (saudáveis) ou destrutivas e deteriorantes 
(insalubres) da saúde, nos vários âmbitos da vida – 
trabalho, consumo e cotidiano, político, ideológico e 
da relação com o ambiente. 
a) Vocativo 
b) Aposto 
c) Predicativo 
d) Agente da passiva 
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5. Observe os enunciados abaixo e assinale o único 
comentário incorreto: 
“Para tanto, é necessário analisar os processos 
estruturais de cada sociedade, decorrentes de 
determinado grau de desenvolvimento das forças 
produtivas e das relações de produção.” 
“Nas distintas formações sociais concretas, essas 
classes e frações poderão apresentar novos arranjos 
próprios, além de segmentações em grupos e 
coletividades com características particulares.” 
“As condições de saúde-doença dos indivíduos se 
desenvolvem...” 
a) O uso do adjetivo “decorrentes” poderia ser feito 

no singular a fim de concordar com o elemento 
mais próximo “sociedade”, mantendo, assim, o 
sentido original. 

b) O sujeito de “é necessário” é representado por 
uma oração inteira. 

c)  “essas classes e frações” é o termo com o qual 
“poderão apresentar” concorda. 

d) “Se desenvolvem” concorda com o núcleo do 
sujeito “condições” 

 

TEXTO II 

Enfim, as férias 
  

Férias, plural de féria, significava em latim os dias 
especiais consagrados à celebração religiosa. Féria – 
singular - teve em feira sua corruptela, passando a 
significar dia comum, como se vê nos dias da semana.  

Mas, a etimologia em nada revela o significado atual, 
pois o conceito de férias vem-se modificando através dos 
anos, mudando radicalmente de sentido, agora no fim da 
primeira década do terceiro milênio. Agora, nesta 
ruidosa década, significa correria, disputa por lugares em 
aviões e hotéis, excursões numerosas, aumento de 
população flutuante nas localidades turísticas, de forma 
desordenada, gerando, com isso, desconforto, desordem 
e insatisfação generalizada.  

Nenhum de nós é capaz de pensar em curtir dias de 
lazer simples, de leituras leves ou aprofundadas, ou 
simplesmente, descansar, pensar e rever o que fez 
durante o ano: refletir é proibido.  

Parece que no momento que abandonamos a rotina, 
temos medo de olhar para trás, para dentro de nós 
mesmos, de nos vermos sem a bengala rotineira do 
trabalho ou das obrigações cotidianas que balizam 
nossas ações durante o ano. A rotina é a muleta de apoio 
para enfrentarmos a vida.  

Muitas pessoas declaram que até mesmo suas 
pequenas férias semanais, o domingo, é o dia mais triste 
da semana.  

 

CARVALHO, Nelly. Opinião. Jornal do Commercio. p.13. 07.01.2011.  
 

6. Em uma das passagens do texto, a autora refere-se à 
atual década como sendo  
a) ruidosa. 
b) a muleta de apoio. 
c) época de correria. 
d) um momento de reflexão. 

7. Quando a autora se utilizou do trecho “Refletir é 
proibido”, ela quis afirmar que   
a) durante as férias, de um modo geral, as pessoas 

param para rever o seu passado.  
b) cotidianamente, a humanidade aprecia muito 

refletir sobre os seus gestos e suas ações. 
c) não somente nas férias mas durante todo o ano, 

existe uma tendência humana em refletir sobre os 
fatos vividos. 

d) as pessoas, durante as férias, atropelam seus 
gestos e ações e não se permitem parar para 
refletir sobre o seu passado. 

  
8. Sobre o trecho “Nenhum de nós é capaz de pensar 

em curtir dias de lazer simples...”, o verbo ser (é) 
concorda obrigatoriamente com o pronome 
“nenhum”.  
 
Assinale a alternativa que contém exemplo idêntico 
de concordância verbal.   
a) Somos nós que devemos nos retratar diante 

daquela senhora.  
b) Fui eu quem elaborou o relatório final do 

departamento. 
c) Quais de vocês viajarão durante as férias?  
d) Qual de nós ficará responsável pelos seus atos 

diários? 
 
9. Sobre ACENTUAÇÃO, analise os itens abaixo:  
  

I.  “Agora, nesta ruidosa década...”- a tonicidade do 
termo sublinhado recai na penúltima sílaba. 

II.  “...agora no fim da primeira década do terceiro 
milênio...”- o acento do termo sublinhado se 
justifica por se tratar de paroxítona terminada em 
hiato.  

III. “...de olhar para trás, para dentro de nós 
mesmos...”- ambos os termos sublinhados são 
monossílabos átonos, daí serem acentuados.  

IV. “...aumento de população flutuante nas 
localidades turísticas...”- a tonicidade do termo 
sublinhado recai na antepenúltima sílaba.  

  
Somente está CORRETO o que se afirma em  

  
a) IV. 
b) I, III e IV. 
c) I e II. 
d) III. 
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10. Observe os verbos dos itens abaixo: 
  

I. “gerando, com isso, desconforto, desordem e 
insatisfação generalizada.”  

II. “...significava em latim os dias especiais ...”.  
III. “...no momento que abandonamos a rotina ...”.  
IV. “...a etimologia em nada revela o significado atual 

...”.  

  
Sobre eles, assinale a alternativa que contém a 
justificativa CORRETA.  
a) No item I, o verbo exige complemento regido de 

preposição.  
b) No item II, o verbo exige dois complementos: um 

regido de preposição e o outro não. 
c) No item III, o complemento do verbo 

“abandonamos” não vem regido de preposição. 
d) No item IV, o verbo não exige complemento. 

 
TEXTO III 
 

 
 
11. A charge revela uma crítica aos meios de 

comunicação, em especial à internet, porque 
a) Questiona a integração das pessoas nas redes 

virtuais de relacionamento. 
b) Considera as relações sociais como menos 

importantes que as virtuais. 
c) Enaltece a pretensão do homem de estar em 

todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) Descreve com precisão as sociedades humanas no 

mundo globalizado. 
 

12.  Assinale a única alternativa que contém a 
classificação sintática de todos os termos da Charge 
iniciados pela preposição “EM”: 
a) Sujeito 
b) Adjunto adverbial 
c) Adjunto adnominal 
d) Aposto 

 
 
 
 

TEXTO IV 
 

SAÚDE PÚBLICA X SAÚD E SUPLEMENTAR 
 
A saúde no Brasil se divide hoje em pública e 

suplementar. A saúde pública está estruturada dentro do 
Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, já a 
saúde suplementar é a saúde privada, que compreende 
os planos de saúde. Atualmente, 75% dos brasileiros 
dependem exclusivamente do SUS, o restante da 
população utiliza a saúde privada.  

Mesmo que algum cidadão opte por utilizar a saúde 
privada e adquira um plano de saúde, seja 
individualmente ou por convênio da empresa em que 
trabalha, ele não perde o direito de utilizar o SUS. Afinal, 
um de seus princípios é a universalidade, que significa 
que todos os brasileiros têm direito aos serviços de 
saúde.  

É interessante notar a discrepância dos valores 
investidos nesses dois casos. Em uma de suas palestras, 
Drauzio Varella mostra que o SUS investe cerca de R$ 
103 bilhões por ano e atende 75% da população 
brasileira, já a saúde suplementar, que atende apenas 
25% dos cidadãos, investe R$ 90,5 bilhões. Isso quer 
dizer que os gastos por paciente são, em média, três 
vezes mais altos na saúde suplementar do que na saúde 
pública.  

 
13. Atentando para a significação das palavras e para a 

estrutura do período abaixo, assinale a única 
paráfrase que não condiz com os sentidos do texto. 

 
“Mesmo que algum cidadão opte por utilizar a 
saúde privada e adquira um plano de saúde, seja 
individualmente ou por convênio da empresa em 
que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o 
SUS.” 
a) Ainda que algum cidadão opte por utilizar a saúde 

privada e adquira um plano de saúde, seja 
individualmente ou por convênio da empresa em 
que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o 
SUS. 

b) Embora algum cidadão escolha utilizar a saúde 
privada e adquira um plano de saúde, seja 
individualmente ou por convênio da empresa em 
que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o 
SUS. 

c) Apesar de algum cidadão resolver utilizar a saúde 
privada e adquirir um plano de saúde, seja 
individualmente ou por convênio da empresa em 
que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o 
SUS. 

d) Já que algum cidadão deseje utilizar a saúde 
privada e adquira um plano de saúde, seja 
individualmente ou por convênio da empresa em 
que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o 
SUS. 

 
 
 

https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
https://www.youtube.com/watch?v=4p_FK3ek29w
https://www.politize.com.br/quanto-governo-investe-saude-educacao/
https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
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14. O texto, pelo papel que desempenha, pode ser 
classificado como 
a) Informativo 
b) Injuntivo 
c) Publicitário 
d) Acadêmico 

 
15.  No terceiro período do último parágrafo, o 

pronome “isso” 
a) Antecipa a conclusão do texto 
b) Determina o lugar onde ocorrem os fatos 
c) Não se configura como um elemento coesivo 
d) Retoma informações prestadas anteriormente no 

texto 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

16. Um diretor deve escolher exatamente um professor 
e dois alunos para representar a escola num evento. 
Se na escola há 6 professores e 10 alunos, então o 
total de escolhas possíveis para esse diretor é:  
a)  180 
b)  270 
c)  360 
d)  540 

 
17. Para valorizar seus funcionários, o NUCE irá sortear 

7 viagens para a Alemanha entre seus 10 
funcionários, de modo que cada funcionário poderá 
ganhar somente uma viagem. O total de 
possibilidades distintas de sorteio para esses 
funcionários é:  
a)  120  
b)  360  
c)  720  
d)  420 

 
18. Considere os conjuntos finitos A = {0,1,3,5,6}, B = {-

1,0,2,4,5,6,7} e C = {1,2,3,4,7,8} e as afirmações: 
  

I.  O total de elementos do conjunto que representa 
a união entre os conjuntos A e B é igual a 8.  

II.  O total de elementos do conjunto que representa 
a intersecção entre os conjuntos A e C é igual a 3.  

III.  O total de elementos do conjunto que representa 
a diferença entre os conjuntos A e B, nessa 
ordem, é igual a 2.  

IV.  O total de elementos do conjunto que representa 
a diferença entre os conjuntos B e C, nessa ordem, 
é igual a 4. 

  
Assinale a alternativa que apresenta o total exato de 
afirmações corretas: 
a)  1 
b)  2 
c)  3 
d)  4 

 
 

19. Dentre as afirmações: 
  

I.  Se duas proposições são falsas, então a conjunção 
entre elas é verdadeira. 

II.  Se duas proposições são verdadeiras, então a 
disjunção entre elas é verdadeira. 

III. Se duas proposições são falsas, então o 
bicondicional entre elas é verdadeiro. 

IV. Se duas proposições são falsas, então o 
condicional entre elas é verdadeiro. 

  
Pode-se afirmar que são corretas: 
a)  Somente uma delas. 
b)  Somente duas delas. 
c)  Somente três delas. 
d)  Todas. 

 
20. Em uma bandeja há 10 pastéis dos quais 3 são de 

carne, 3 de queijo e 4 de camarão. Se Fabiana 
retirar, aleatoriamente e sem reposição, dois pastéis 
desta bandeja, a probabilidade de os dois pastéis 
serem de camarão é: 
a)  3/25                         
b)  4/25                               
c)  2/15                          
d)  2/5 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

21. Em relação à administração da EBSERH e à legislação 
vigente, assinale a alternativa incorreta.  
a) A atuação de membros da sociedade civil, no 

Conselho Consultivo, não será remunerada e será 
considerada como função relevante.  

b) A EBSERH não está autorizada a patrocinar 
entidade fechada de previdência privada, uma vez 
que tal situação é incompatível para uma empresa 
pública unipessoal.  

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, cuja 
contratação seja condicionada à prévia aprovação 
em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração.  

d) contratar, mediante processo seletivo 
simplificado, pessoal técnico e administrativo, por 
tempo determinado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


